
WCZASY W VAL DI SOLE

Val di Sole, Dolomity Brenta, Passo Tonale

PROGRAM POŁĄCZONY JEST Z PROGRAMEM WYSOKOGÓRSKIM - LODOWA KATEDRA

PROGRAM PRZEWIDZIANY DLA GRUPY MAX 20 OSÓB

Termin: 30.06–09.07.2023

Symbol imprezy: KWS 01

Cena: 3 550 PLN

Zaliczka: 1 000 PLN

Val di Sole (Dolina Słońca) to miejsce gdzie bez wątpienia słońce świeci przez większość dni w roku.
Ta rozległa dolina łączy w sobie austriackie tradycje ze śródziemnomorską radością życia, tworząc
jedyną w swoim rodzaju, jakość. Natura i kultura są tu ściśle ze sobą powiązane, a tradycje i obyczaje
silnie  zakorzenione  w  mieszkańcach  regionu.  Za  wyjątkową  aurę  tej  krainy  odpowiadają  liczne
lodowce, masywy górskie, których wysokość przekracza 3500 m n.p.m., jak również bujne lasy, liczne
jeziora i potoki, których szum stwarza niezwykły nastrój. Natomiast Dolomity Brenta są bezmiarem
pięknych krajobrazów, rozświetlonych słońcem szczytów. Beztroskie spacery w pięknej scenerii gór i
rozległych dolin, to mnóstwo wspaniałych wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci. Stare osady i
miasta mogłyby opowiedzieć niejedną ciekawostkę,  a  górskie  bacówki  są  oazami ciszy  i  spokoju.
Pobyt w rodzinnym hotelu pozwoli ponownie odkryć wartość czasu. Smaczne śniadania złożone z
naturalnych produktów i wyszukane wieczorne posiłki, to szansa na spróbowanie regionalnych dań,
będących rozkoszą dla podniebienia. Codzienna możliwość korzystania z hotelowego SPA pozwoli
poczuć odprężenie i podkreśli komfort spędzonego pobytu.  Zapraszamy na regenerujące wczasy w,
gdzie czas zatrzymał się w obszarze piękna i lokalnego folkloru.

PROGRAM WYCIECZKI

Dzień 1.

Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.

Dzień 2.

W godzinach południowych przyjazd do uroczej  osady Vermiglio położonej  na wysokości  1261 m
n.p.m. Vermiglio  otoczone jest  z  jednej  strony granitowymi szczytami sięgającymi ponad 3000 m
n.p.m. oraz lodowcami Presena i Presanella, a z drugiej metamorficznymi graniami należącymi do
grupy  Ortles-Cevedale.  Nie  brakuje  sklepików  spożywczych,  sportowych  oraz  pamiątkowych.
Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Spotkanie z przewodnikiem i prezentacja programu. Kolacja,
nocleg.



Dzień 3. TREKKING (grupa Ortles-Cevedale – Malga Valbiolo)

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  na  passo  Tonale  (1883  m  n.p.m.).  Podejście  do  bacówki  Malga
Valbiolo. Początkowo szlak prowadzi drogą do hospicjum San Bartolomeo, dalej do jeziora Valbiolo
położonego  na  wysokości  (2050  m  n.p.m.).  Następnie  ścieżka  wije  się  pod  górę  wzdłuż  doliny
Valbiolo,  która  jest  typową  halą  alpejskiej  flory  oraz  jest  ostoją  świstaków.  Podejście  do
gospodarstwa rolnego Malga Valbiolo (2244 m n.p.m.) wieńczy wspaniały widok na lodowce i szczyty
grupy Presanella – Adamello: Presanellę (3558 m n.p.m.) oraz Cima Presena (3050 m n.p.m.). Malga
Valbiolo  świadczy  usługi  baru  i  restauracji.  Zejście  szlakiem  podejścia  na  Passo  Tonale.  Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg 

Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 360 m, zejście 360 m.

Dzień 4. WYCIECZKA NA LODOWIEC PRESENA (grupa Presanella – Corno Lagoscuro)

Śniadanie. Przejazd autokarem na Passo del Tonale (1884 m n.p.m.). Wjazd kolejką linową na Passo
Paradiso (2573 m n.p.m.) i dalej do stacji górnej położonej na wysokości 2992 m n.p.m. ponad szczyt
lodowca Presena. Rozciąga się stąd widok na lodowce: Lobbia i Mandrone oraz na rozległą dolinę Val
Genova.  Zjazd  kolejką  do  stacji  pośredniej  Passo  Paradiso  (2573  m  n.p.m.),  gdzie  znajduje  się
restauracja z tarasem zewnętrznym otoczonym szczytami grupy Presena – Adamello. W sąsiedztwie
znajduje się sztolnia z I-wojny światowej, w której zorganizowano muzeum “Suoni e voci della Guerra
Bianca” (Dźwięki i głosy Białej Wojny). Zjazd kolejką linową na Passo del Tonale. Czas wolny. Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Dzień 5. TREKKING (grupa Ortles-Cevedale  - Valle di Viso)

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  do  miejsca  Casa  Alpina  (1480  m  n.p.m.)  położonej  przy  głównej
drodze między Passo del Tonale i Ponte di Legno. Podejście drogą leśną  w głąb doliny Valle di Viso
szlakiem Alta via Camuna (Camonica). Dojście do miejsca Case di Viso (1753 m n.p.m.) położonego na
rozległej hali u stóp tonalitowych szczytów wysuniętej na północ części doliny Camonica. Case di Viso,
to alpejska wioska murowanych domków letnich pochodzących z XIX wieku. Niezmiennie do dzisiaj
doskonale zachowana jest nadzwyczajną ciekawostką lokalnej architektury. Wioskę przecina potok
górski  Olio  Areanello  dodając  piękna  całej  scenerii.  W  wiosce  znajduje  się  bar-restauracja  oraz
sklepiki z produktami lokalnymi. Ponad wioską znajduje się niewielkie jezioro Laghetto di Viso (1860
m n.p.m.) z małą żwirową plaża, w którym można ochłodzić stopy. Zejście do Casa Alpina szlakiem
podejścia. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 380 m, zejście 380 m.  

Dzień 6. TREKKING ( grupa Dolomity Brenta -  Monte Spinale)

Śniadanie. Przejazd autokarem przez Passo Campo Carlo Magno Grostè (1640 m n.p.m.). Podejście
leśnym szlakiem do gospodarstwa rolnego Malga Montagnoli (1805 m n.p.m.). Dalej leśną drogą oraz
wzdłuż stoku narciarskiego podejście na Monte Spinale (2104 m n.p.m.), który dominuje nad doliną
Valle  di  Campiglio.  Widać  stąd  pobliskie  szczyty  Dolomitów  Brenta  oraz  grupę  Adamello.
Panoramiczny szczyt zwieńczony jest tarasem widokowym i schroniskiem Chalet Fiat. Zejście szlakiem
Giro dell’ imperatrice Sissi do Malga Fevri (1640 m n.p.m.) oraz centrum Madonny di Campiglio (1550
m n.p.m.). Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.



Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 500 m, zejście 550 m.

Dzień 7. TREKKING (grupa Ortles-Cevedale – Val Strino)

Śniadanie. Podejście drogą z Passo del Tonale (1883 m n.p.m.) do hospicjum San Bartolomeo (1971 m
n.p.m.). Stąd szlak wiedzie przez pastwiska otwierając panoramę na Dolomity Brenta i prowadzi pod
górę do pochodzącego z I wojny światowej wojskowego fortu Zaccarana (2026 m n.p.m.), miejsce z
którego  rozciąga  się  widok  na  szczyty  grupy  Adamello:  Cima  Presanella,  Monte  Gabbiolo,  Cima
d’Amola. Dalej podejście szlakiem Bozerlait do rozwidlenia ponad doliną Val Strino położonego na
wysokości  ok.  2100 m n.p.m.  Następnie  zejście  do  gospodarstwa rolnego Malga  Strino  (1937 m
n.p.m.), położonego na zielonej hali przy potoku górskim Rio Strino. W gospodarstwie kupić można
sery  własnej  produkcji.  Powrót  na  Passo  Tonale  szlakiem  podejścia.  Dojście  do  hotelu.  Kolacja,
nocleg. 

Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 380 m, zejście 380 m. 

Dzień 8. TREKKING (grupa Ortles-Cevedale – Rif. Lo Scoiattolo)

Śniadanie. Przejazd autokarem na parking (1520 m n.p.m.) w okolicy osady Peio Fonti. Podejście
drogą w głąb doliny Val Montoz do gospodarstwa Malga Frattasecca (1523 m n.p.m.) położonego na
małej polanie otoczonej świerkami i modrzewiami. Stąd podejście leśną drogą do wodospadu Cascata
Cadini  (1860  m  n.p.m.),  dalej  szlak  prowadzi  do  uroczej  polany  Covel,  na  której  położone  jest
naturalne jezioro Lago di Covel oraz drewniana bacówka Covel (1856 m n.p.m.). Stąd podejście lasem
do schroniska Rifugio Lo Scoiattolo (2000 m n.p.m.) położonym na polanie ponad lasem. Stąd zejście
szlakiem leśnym do centrum starej  osady Peio (1585 m n.p.m.),  z  XV dzwonnicą udekorowaną 7
metrowym freskiem, przedstawiającym Świętego Krzysztofa.  Powrót autokarem do hotelu. Kolacja,
nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Przewyższenie szlaku 500 m, zejście 420 m.

Dzień 9.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Bolzano, otoczonej górami stolicy prowincji Górna Adyga.
Spacer po centrum miasta o charakterystycznej włosko-tyrolskiej atmosferze: Piazza Walter, Piazza
Erbe, Via dei Portici. Czas wolny. Powrót do autokaru i wyjazd do kraju. Przejazd nocny przez Austrię
i Czechy.

Dzień 10.

Przyjazd do kraju.

Cena zawiera:

 7  noclegów  w  hotelu  ***  w  2–3-osobowych  pokojach  z  łazienką  (suszarka  do  włosów),
telewizorem, telefonem, oraz dostępem do Wi-Fi;

 wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (dwa dania ciepłe, bufet
sałatkowy i deser);

 opiekę pilota - przewodnika;



 przejazd komfortowym autokarem;
 ubezpieczenie UNIQA MULTITRAVEL;
 opłatę pobytową;
 opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
 podatek VAT.

Cena nie zawiera:

 biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 30 EUR;
 dopłaty do pokoju 1-osobowego (ilość ograniczona) – 1 200 PLN.

Uwagi:

 Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego, odporności na kilkugodzinny marsz.
 Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską oraz plecak.
 W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od

Biura program może ulec zmianie.


